Państwowa WyŜsza Szkoła
Zawodowa im. Witelona w Legnicy
ul. Sejmowa 5A
59-220 Legnica
tel/fax: 76 723 22 80/ 76 723 29 05

Zapytanie ofertowe
Dotyczące wynajmu lokali uŜytkowych w Domu Studenta Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy z przeznaczeniem na małą gastronomię

I. ZAMAWIAJĄCY
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica
NIP: 691-199-46-75, REGON: 390624793
II. OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU
1. Przedmiotem oferty jest najem pomieszczeń znajdujących się w Domu Studenta Państwowej
WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, przy ul. Mickiewicza 10. Pomieszczenia
przeznaczone są pod świadczenie usług małej gastronomi i składają się na nie:
A.) RESTAURACJA wraz z zapleczem kuchennym, socjalnym i magazynowym o łącznej powierzchni
263,69 m2, w tym m.in.
- sala konsumentów – 126,83 m2,
- bufet – 17,12 m2,
- sala śniadań – 41,43 m2,
- zaplecze kuchenne – 28,95 m2,
- inne pomieszczenia (WC dla personelu oraz dla gości, magazyny itp. – 49,36 m2.
B.) SALA BANKIETOWA wraz z zapleczem, łącznie o powierzchni 256,25 m2, w tym:
- sala klubowa – 218,93 m2,
- bufet klubu – 15,99 m2,
- inne pomieszczenia (komunikacja, magazyn) – 21,33 m2.
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Zamawiający zapewni zainteresowanym podmiotom moŜliwość obejrzenia wymienionych wyŜej
pomieszczeń po wcześniejszym umówieniu terminu.
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych.

III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:
- zostać opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- zostać czytelnie podpisana,
- w ofercie proszę podać wysokość miesięcznego czynszu netto, odrębnie dla kaŜdego
pomieszczenia (A i B).
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta winna znajdować się w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem: „Wynajem lokali
uŜytkowych w Domu Studenta PWSZ im. Witelona w Legnicy” i przesłana za pośrednictwem
poczty, kuriera lub teŜ dostarczona osobiście na adres: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im.
Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica, pok. 225 (Sekretariat Kanclerza) do dnia
29.01.2013 r. do godz. 12:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub
zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niŜ sześć
miesięcy przed datą złoŜenia oferty.

1

2.
3.
4.
5.

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 31.01.2013 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty
zostanie ogłoszony o godzinie 14:00 na stronie internetowej pod adresem http://pwsz.legnica.edu.pl
Oferty złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane
Oferent moŜe przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert, Zamawiający moŜe Ŝądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień
dotyczących treści złoŜonych ofert.

V. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny waŜnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%
VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony
internetowej znajdującej się pod adresem http://pwsz.legnica.edu.pl/
VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pan Jarosław Szapował, telefon: 76 723 24 00 lub 600 036 716,
adres email: szapowalj@pwsz.legnica.edu.pl
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